
 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ  СУД  МІСТА  КИЄВА 

У Х В А Л А 

12 травня 2015 р. Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Апеляційного суду м. Києва 
в складі: 

Головуючого: Усика Г.І. 

Суддів:  Соколової В.В., Шахової О.В. 

заслухавши доповідь судді Усика Г.І., перевіривши виконання вимог ст. 293-298 ЦПК України за 
апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб 
«Сокіл Київ» на рішення Оболонського районного суду м. Києва від 16 січня 2015 р. у справі за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл Київ» до ОСОБА_1 
про встановлення факту нікчемності угоди та визнання угоди недійсною, 

   в с т а н о в и л а : 

При підготовці справи до апеляційного розгляду були проведені підготовчі дії: 

·        визначений склад осіб, які беруть участь у справі; 

·        характер спірних правовідносин та матеріальний закон, який їх регулює; 

·        з'ясовані обставини, на які посилаються сторони; 

·        з'ясовано, які обставини визнаються і проти яких заперечують сторони; 

·        визнано, якими додатковими доказами сторони обґрунтовують апеляційну скаргу. 

Заслухавши доповідь судді-доповідача, визнавши підготовку справи до апеляційного розгляду 
завершеною та керуючись ст.302 ЦПК України, колегія суддів, - 

     у х в а л и л а :     

            Призначити справу до розгляду в приміщенні Апеляційного суду м. Києва                         
(вул. Солом'янська, 2-а) на 26 травня 2015  року о 13 год.  45 хв. 

            В судове засідання викликати осіб, які брали участь в розгляді справи. 

            Головуючий:                                                        

            Судді:                                                        

Справа № 2/756/67/15 № апеляційного провадження: 22-ц/796/5296/2015   Головуючий у суді 
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АПЕЛЯЦІЙНИЙ  СУД  МІСТА  КИЄВА 

У Х В А Л А 

12 травня 2015 р. суддя Апеляційного суду м. Києва Усик Г.І., вирішуючи питання про відкриття 
апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл Київ» на рішення Оболонського районного суду м. 
Києва від 16 січня 2015 р. у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Хокейний клуб «Сокіл Київ» до ОСОБА_1 про встановлення факту нікчемності угоди та 
визнання угоди недійсною,- 

                                                     в с т а н о в и в: 

Апеляційна скарга  відповідає вимогам щодо форми та змісту, встановлених ст. 295 ЦПК України, 
подана повноважною особою. 

Наведені апелянтом обставини у заяві від 17.04.2015 р. є поважною причиною та підставою для 
поновлення строку на апеляційне оскарження рішення Оболонського районного суду м. Києва від 
16 січня 2015 р.  

Керуючись ст. ст. 294, 295, 297, 298 ЦПК України,  

                                                                   у х в а л и в: 

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл Київ» на рішення Оболонського районного суду м. 
Києва від 16 січня 2015 р. у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Хокейний клуб «Сокіл Київ» до ОСОБА_1 про встановлення факту нікчемності угоди та 
визнання угоди недійсною. 

Заперечення на апеляційну скаргу можуть бути подані до 22 травня 2015 року. 

                             Суддя:                                                      Г.І. Усик  
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